
 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU 

DEL II PLA ESTRATÈGIC DE GRANOLLERS  

Sessió del Consell Directiu  1 1 

Diau dillins, 26 de febrer de 20 1

Horau  9u00 h 

Llocu Sala de Plens de l’Ajintament de Granollers 

Ordre del dia: 

 . Aprovació, si s’escai, de l’acta de la sessió anterior.
2. Informació de l’estat actial dels projectes.
- Foment de l’actvitat empresarial innovadora.
- Millora integral dels espais públics de la segona corona irbana.

3. Evolició  del  projecte “Desenvolipament dels  estidis  professionals  en coordinació amb les
empreses de la comarca”.

4. Procés de retorn a la ciitadania del II Pla Estratègic de Granollers (Tancament).
5. Precs i pregintes.

Assistents: 
Alba Barnisell  i  Ortiño, regidora del  Pla Estratègic, vicepresidenta; Mònica Oliveres i  Giixer,  Grip
Minicipal del Partt Socialista de Catalinya; Núria Maynoi i Hernández, en representació del Grip
Minicipal  Esqierra  Repiblicana  de  Catalinya  -  Acció  Granollers;  Jian  Maniel  de  Vargas,  en
representació del Grip Minicipal Ciitadans;  Ignasi Valls Vilaró, Consell Comarcal del Vallès Oriental;
Emilia Macias, Comissions Obreres Vallès Oriental i Maresme;  Jordi Giimet i Portllo, Petta i Mitjana
Empresa de Catalinya;  Ricard Caissa i Moreno, Associació Ciltiral de Granollers; Casilda Isern Brifai,
Càritas Diocesana de Terrassa; Rafael Lledó Rodrígiez, Findació Hospital Asil de Granollers; Josep M
Moyano, Federació d’Associacions de Veïns de Granollers; i Josep Pijadas i Maspons, Clib Balonmano
Granollers. 

Joan Bellavista i Illa, director1coordinador del II Pla Estratègic i Carme Barbany, coordinadora de l’Àrea
de Projectes estratègics i Cominicació, qie actia com a Secretària. També assisteixen Xavier Acosta,
cap de l’Àrea de Territori i Ciitat de l’Ajintament de Granollers i Pere Gabern, responsable del Consell
de l’FP.

Han excisat l'assistènciau  

Josep Mayoral i Antgas, alcalde de Granollers, president; Carles Ayats i Terrades - Cambra de Comerç
de Barcelona; Joaqiim Colom, UEI Unió empresarial; 

La regidora del Pla estratègic, Alba Barnisell, obre la sessió a les  9u 0 excisant l’alcalde i president del
Consell, Josep Mayoral, qie avii ha estat intervingit d’irgència a caisa d’in problema ofalmològic.
Per tant, serà ella mateixa qii assimeixi les fincions de presidenta del Consell.

 



 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

Alba Barnisell demana si hi ha esmenes sobre l’acta de la sessió anterior i no sent així, l’acta qieda
aprovada. 

2. Informació de l’estat actual dels projectes

Alba Barnisell explica als membres del Consell Directi qie aqiest pint el tractaran el director del Pla
estratègic, qie és el responsable del projecte “Foment de l’actvitat empresarial innovadora” i Xavier
Acosta, cap de l’Àrea de Territori i Ciitat i responsable del projecte de “Millora integral dels espais
públics de la segona corona irbana”.

Foment de l’actvitat empresarial innovadora

Tot segiit passa la paraila a Joan Bellavista per tal qie exposi l’estat actial del projecte sorgit de la
comissió  qie  va  treballar  Foment  de  l’actvitat  empresarial  innovadorau  “Programa  d’Agents
Innovadors”.

El programa “Agents innovadors” integra les propostes qie va aportar la Comissió experta del projecte
2. .2. de Foment de l’actvitat empresarial innovadora del II Pla estratègic de Granollers. Pretén donar
resposta a la millora de l’actvitat empresarial innovadora per mitjà de la formació, la capacitació i la
integració de persones joves en projectes innovadors de nova creació,  projectes existents, i  fitirs
projectes  qie  es  dedieixin  del  procés  emprat.  Hi  ha  doncs  in  element  transversal  en  aqiesta
proposta qie es refereix a la importància qie la Comissió experta va incidir especialment en relació a
la importància de la formació i capacitació de persones joves per al desenvolipament d’ina economia
innovadora.  I  tanmateix  amb ina variable  d’Economia social  i  solidària  qie se  sima al  model  de
propostes. 

Es tracta de fer ina convocatòria oberta a joves de Granollers menors de 30 anys, qie disposin d’in
Grai iniversitari o de Formació professional de Grai Siperior. Aqiestes persones hairan de presentar
in projecte, qie hairan de desenvolipar dirant 9 mesos amb la titoria de tècnics minicipals experts
en els àmbits de treball qie s’han defnit i ina titoria general de coordinació.

Es prevei poder atorgar in màxim de 7 beqies. Les persones becades hairan de desenvolipar i testar
in projecte dirant la seva fase de defnició i  posada en marxa, amb l’acompanyament de tècnics
minicipals. El programa es complementa amb in programa de formació qie consistrà entre d’altres,
en  accions  relacionades  amb  la  creació  d’empreses,  la  gestó  i  coordinació  de  projectes
empresarials1personals, i la motvació personal i professional. És previst qie els joves iniciïn la feina
l’octibre de 20 1. 

Els projectes s’hairan d’incloire en algina de les següents línies de treballu
1.El  fitir  dels  sectors  de la  mobilitat  a  Granollersu  potenciar  la  mobilitat  sostenible,  innovadora i
aitònoma
2.Indústries ciltirals i1o aidiovisials
3.Parc Tecnològic del Motor en el marc del Pla director del Circiit

4.Noves fórmiles i necessitats d’habitatge
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5.Reptes i noves solicions en els àmbits de la sostenibilitat

6.Innovació i emprenedoria social per respondre a les noves necessitats de la societat 

Tot segiit, Alba Barnisell obre in torn de pregintes.

Josep Pijadas apinta qie si parlem de projectes qie s’han de fer a Granollers, caldria especifcar-ho.

Alba Barnisell comenta qie es tracta d’in projecte transversal i innovador, sorgit del marc del Pla
estratègic i és el director del Pla qii té encarregat el segiiment d’aqiest projecte. Recorda qiin és el
calendari previstu

- Abrilu piblicar la convocatòria

- Final de jinyu tancament de la convocatòria

- Jiliolu selecció de projectes

- Octibre 20 1-jiny 20 9u execició del projecte

- Jiny 20 9u  Avaliació i presentació pública dels projectes

Emilia Macias preginta com es prevei fer difisió

Joan Bellavista explica qie la idea és fer arribar la informació als centres de FP i al propis membres del
Consell directi perqiè en facin difisió. A més, la difisió qie habitialment fa l’ajintament pels seis
canals.

Emilia Macias s’ofereix a fer d’eina de difisió

Jordi Giimet preginta si el programa es pot estendre a altres agents

Joan Bellavista li respon qie ara mateix es tracta d’in programa pilot qie assimeix l’Ajintament. En
in fitir es podrà valorar aqiesta possibilitat.

Alba Barnisell  comenta qie en ina fase  posterior  fora bo veire com el  món empresarial  es pot
integrar en el projecte.

Casilda Isern comenta qie el col·lecti qie ella representa no pot accedir a aqiest programa, però es
felicita qie si s’emprenen projectes com per exemple el vincilat a noves formes d’habitatge, sí qie
se’n poden benefciar.

Alba Barnisell explica als assistents qie se’ls farà arribar la convocatòria per fer observacions si cal i
per estendre-la. 

Tot segiit passa la paraila a Xavier Acosta, per tal qie expliqii al Consell l’estat en qie es troba el
projecte 

Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana

Xavier  Acosta  explica  la  feina  qie  s’ha  encarregat  i  els  resiltats  fns  al  moment.   Es  tracta  d’in
dociment qie aporta idees i possibles alternatves, qie si tren endavant s’hairan de convertr en
projectes per execitar.
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Emmarca l’àmbit i assenyala qie  l'àmbit de la segona corona és de  444.044, 6 m2,  però qie l’àmbit
estidiat és de 12 .39 ,69 m2. 

Metodologia de treballu

 . Es va encarregar a l’eqiip tècnic  DACARQUITECTURA, REHABILITACIÓ I  URBANISME, SLP la
redacció de l’estidi de la malla de carrers, qie permet defnir jerarqiies, especialitzacions, dins de
l’àmbit proposat.
2. S’ha fet in treball de camp dirant 5 dies per obtenir totes les dades necessàries del sector i del
sector d’ampliació. L’àmbit abarca in total de 77 carrers i 5 places.
3. S’han realitzat reinions de coordinació amb els Serveis Tècnics Minicipals
4. S’han estidiat les actiacions previstes en el planejament com son el PMU- 21 (perllongació
Rafael de Casanova) i PMU- 35 (entorn camp de fitbol del carrer Girona), qie si bé son externs al
sector principal l’afecten.
5. S’ha  actialitzat  la  base  gràfca  de  treball  amb  l’aportació  de  diferents  dibiixos  digitals,
d’actialització.

Docimentació d’Informacióu

6. S’han estidiat els nivells actials de la vialitat, analitzant la jerarqiització de les vies.
7. S’han estidiat els nivells d’irbanització, qialifcant-ne  dies tpologiesu sifcient i defcient. El
primer  defneix  aqiella  irbanització  de  menys  de   0  anys,  adaptada  a  les  necessitats  fsiqies
presents del carrer; i el segon ina irbanització antga i no adaptada.
1. S’han estidiat els aparcaments actials, donat qie les actiacions d’irbanització qie es pigiin
proposar poden comportar ina modifcació i per tant les mateixes propostes intentaran minimitzar
les possibles afectacions.
9. S’han estidiat els isos dels sector, pel qie fa a eqiipaments públics i privats, comerç, indústria
i constricció. Aqiest estidi ha detectat l’actvitat actial i llir concentració.
 0. S’han estidiats els espais verds, els espais públics com places, així com parcel·les biides, de
manera qie lligat amb els plantejaments de planejament, es pot tradiir en la millora de la vialitat o
de l’espai públic en general.

Tot segiit presenta  el treball d’ina manera individialitzada per a cada temàtca analitzada i per a cada
proposta efectiada en diversos plànols, qie aporta a la reinió. 

Docimentació de proposta d’ordenacióu

  . Es plantejaran diverses actiacions de prioritat per als vianants.
 2. Es  plantejaran  diverses  actiacions  de  millora  o  ampliació  de  voreres,  amb  pèrdia  o  no
d’aparcament.
 3. Es plantejaran millores en la capacitat portant d’aparcament de la vialitat present i fitira, per
compensar pèrdies.
 4. Es plantejaran millores en els passos de vianants, per tal de facilitar les connexions, ja sigii
ampliant i acostant passos, o bé amb passos elevats.
 5. Es plantejaran propostes d’actiacions en el planejament per millorar la  vialitat i  els espais
públics, per tal d’acabar traçats i generar noves centralitats.
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 6. Es plantejaran propostes d’actiacions en planejament per tal de millorar la connexió del sector
amb altres barris de la ciitat i minicipis veïns, amb noves opcions de passarel·les al rii i tren.
 7. Es  plantejaran  actiacions  de  millora  amb  micro-irbanisme,  fàcilment  execitables,  per  tal
d’actiar de manera pintial en espais concrets i així millorar la seva qialitat i especialment la seva
fincionalitat.

El resiltat fnal contndrà la part d’informació i incorporarà propostes d’intervenció en carrers i places
on s’ha fet la diagnosi i s’han formilat propostes possibles. A més, incorporarà ftxes específqies per
cada actiació de micro-irbanisme. 

Ara mateix, el projecte ja té la part d’informació tancada i s’està treballant en les propostes.

Alba  Barnisell  explica  qie  es  programarà  ina  nova  sessió  amb  el  Consell  directi  per  explicar
detalladament el projecte, i qie també s’hairà de compartr amb el Consell de ciitat i els veïns de la
zona. 

Xavier Acosta remarca qie es tracta d’in dociment qie aporta idees i possibles alternatves, no es
tracta d’in projecte per execitar.

3.  Evolució  del  projecte  “Desenvolupament  dels  estudis  professionals  en  coordinació  amb  les
empreses de la comarca”

Alba Barnisell introdieix Pere Gabern, responsable del Consell de la Formació professional, per tal qie
expliqii l’estat de l’esmentat projecte.

Primer de tot  recorda com va néixer  el  projecte  Baila,  impilsat  des  del  Pla  estratègic,  qie volia
respondre a la necessitat de solicionar el desencaix qie hi havia entre l’oferta formatva i la demanda
empresarial. Entre els  anys 20 3-20 4 i fns març de 20 5 es va desenvolipar el projecte Baila, per
mediar  entre  l’empresa  i  el  sistema  de  formació  professional.  El  projecte  Baila  posa  en  relació
l’empresa i el teixit empresarial amb el sistema edicati per millorar la inserció laboral dels joves i
aconsegiir rediir l’atir jivenil. 

Així doncs, el projecte Baila neix amb la volintat d’incidir en la mediació entre l’empresa i el sistema
de formació professional per la millora de la inserció laboral, en in sector específc i estratègic per a la
ciitat,  com és  l’Aitomoció,  però  qie  algines de les  seves  conclisions  són extrapolables  a  altres
sectors de la ciitat. És in treball de mediació 1 intervenció 1 interacció amb el territori, d’acostament,
de proximitat, a partr del qial es treballa la facilitació dels projectes i la seva acceleració.

D’ina  banda  el  projecte  s’ha  basat  en  fer  ina  anàlisi  a  fons  del  sistema  actial  de  la  Formació
Professional i tot el qie pot oferir. Per altra banda el projecte també ha inclòs la visita in-siti a les
empreses, entrevistant-se amb els responsables directis. Aqiest  valor diferencial  del projecte ha
generat in patrimoni, in coneixement de l’empresa i del sector de difcil transferència però qie ha
donat confança a l’empresa.

Dirant  el  cirs  20 6-20 7,  in  grip  d’empreses,  encapçalat  per  Decolletatges  Farrés,  agripats  en
l’associació d’empreses de decolletatges (ADECAT), veien del tot necessari qie l’EMT pigii oferir tota
l’oferta  complerta  de  la  família  professional  de  fabricació  mecànica,  i  qie  a  més,  in  dels  cicles
siperiors estgii adaptat als decolletatges. L’escola i ADECAT preparen el noi cirrícilim formati i
conjintament amb l’Ajintament es demana al Departament d’Ensenyament qie aitoritzi a l’EMT a
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poder fer el CFGS en Programació en Prodicció en la fabricació mecànica, adaptat al decolletatge i qie
es pigii cirsar en la modalitat de 2x3 amb el CFGS de Disseny.

Al mes d’abril de 20 7, el Departament ho aitoritza i aqiest cirs 20 7-20 1 ja és ina realitat.

En aqiesta línia d’acostament amb empreses, hi ha ina necessitat d’ina empresa del territori, SOREA
a poder oferir el CFGM en Xarxes i estacions de tractament d’aigia. És in cicle qie al cirs 20 6-20 7
només s’oferia a Tarragona i l’empresa Siez (Aigües de Barcelona) té interès en qiè es pigii fer a
algin altre territori donada la necessitat de tenir personal format en aqiest sector, i Granollers, donat
qie hi ha Sorea i  ben a prop de l’Estació de Tractament d’aigües del Ter a Cardedei, n’és in bon
candidat.  Així  doncs  conjintament  amb  l’empresa,  l’Ajintament  presenta  ina  proposta  al
Departament per poder tenir  aqiest cicle a l’EMT, i  fnalment s’atorga i  ja  es desenvolipa dirant
aqiest cirs 20 7-20 1.

Tant aqiest CFGM com el CFGS Programació en la Prodicció en la Fabricació Mecànica s’ofereixen en
sistema dial.

Impuls a la FP dual

Agafant  el  model  alemany,  s’ha  volgit  implementar  ina  formació  professional  organitzada
conjintament per les empreses i els centres edicatis, d’ina manera coordinada en el procés formati
dels nois professionals. Si bé el cirs 20 5-20 6, a Catalinya el % d’alimnes en dial no arribava al 2% i
a Granollers era d’in 5%, avii, els alimnes en dial a Catalinya representen in  0% i, a Granollers, in
 2%. Cal tenir en compte qie la inserció laboral és més alta en FP dial. 

Evolició dels alimnes de dial a Granollers

Cirs  5- 6u 15 alimnes en dial

Cirs  6- 7u   6 alimnes en dial

Cirs  7- 1u  50 alimnes en dial

Una altra de les novetats, és qie a partr del setembre de 20 7, l’Ajintament  ha incorporat 6 alimnes
en la modalitat de beca-salari amb la FP Dial.  Concretament 3 alimnes en Edicació Infantl,  2 en
Informàtca i   en Administració i Finances. Es prevei qie aqiest any 20 1 hi pigiin partcipar fns a 1
alimnes.

Actialment el Consell de l’FP està treballant per crear in centre integrat de FP; per això ja ha arribat a
acords amb enttats com sindicats (CCOO), iniversitats (UVIC) i altres agents de Formació Ocipacional
per trar endavant formació tant per atirats com per treballadors en els centres de FP de la ciitat.

A més ha impilsat la internacionalització dels centres, fent qie tots els centres de la ciitat disposin de
la Carta Erasmis i pigiin partcipar en programes de mobilitat. 

Des del cirs 20 6-20 7, el Consell de la FP ha becat a tots els alimnes de Grai siperior amb 300€ per
complementar les beqies Erasmis + qie reben del Ministerio, per tal d’ajidar-los i intentar ampliar
els joves qie volen partcipar en projectes de mobilitat internacional. Concretament el cirs passat van
ser 9 alimnes.
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A partr d’aqiest cirs 20 7-20 1 a part dels 300€ als de grai siperior qie hi partcipin, també s’ha
sibvencionat in cirs d’idiomes preparatori a tots els alimnes dels centres de Granollers tant de grai
mitjà com siperior qie ho han sol·licitat.

Alba Barnisell dóna les gràcies a Pere Gabern per l’explicació qie ha fet i recorda qie l’impils per
treballar aqiest tema va sortr del Pla estratègic.

Pere Gabern comenta qie moltes vegades hi ha més demanda d’alimnes per part de les empreses qie
no sempre els centres poden satsfer.

Jordi Giimet vol reforçar la idea qie la gent jove qie ha fet FP i vol tenir ina feina, de feina no n’hi
falta

Alba Barnisell comenta qie la Fira Giia’t és in bon moment per explicar les sortdes professionals

Mònica Oliveres comenta qie encara costa canviar la percepció respecte de la FP, qieda feina per fer.
Però és molt engrescador escoltar els bons resiltats.

Alba Barnisell dii qie la informació qie ha presentat Pere Gabern es farà arribar als membres del
Consell.

4. Procés de retorn a la ciutadania del II Pla Estratègic de Granollers (Tancament)

Alba Barnisell explica als membres del Consell qie el pla estratègic fa  0 anys qie es va començar a
treballar i qie des de l’Ofcina tècnica s’està treballant en el procés de tancament del Pla. És previst
qie dirant la propera reinió es pigii presentar més detalladament com es farà. 

Joan Bellavista comenta qie s’estan preparant les ftxes de balanç de cada projecte i qie es prevei qie
dirant la tardor es farà el procés de tancament.

Com qie no hi ha més aspectes a tractar es tanca la sessió a les 20u25 
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